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เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตีย้ม 
THE BORDER CONSORTIUM 

12/5 ถนนคอนแวนต ์สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-238-5027-8 แฟ็กซ ์02-266-5376 
12/5 Convent Road, Bangrak, Bangkok 10500, Tel: 02-238-5027-8, Fax: 02-266-5376 

E-mail: sc-l@theborderconsortium.org 

 
Date: _____________ 

 
To: _______________________________________________ (Company) 
 

_______________________________________________ (Address) 
 
_______________________________________________ 

 
INVITATION TO TENDER  

 

TBC LEAF THATCH MATERIALS 2020 
 

For Ban Mai Nai Soi, Ban Mae Surin, Mae La Oon and Mae Ra Ma Luang 
Refugee Camps, Mae Hong Son Province 

Mae La and Nu Po Refugee camps, Tak Province 
 
 

The Border Consortium (TBC), the “Buyer”, invites you as the “Seller” to submit an offer for the supply of 
Leaf Thatch Materials in accordance with the following conditions: 
 

 Specifications and Procedures: The Leaf Thatch roofing to be delivered by the Seller have to 
meet the specifications as outlined in below: 

 
a) Leaf roofing means the roofing shingles made from the leaves of Dipterocarpus (“Bai Tong 

Tueng” in Thai) tied to a bamboo support pole.  
 

b) The leaves must be mature and dried before being collected. Green leaves which are       
subsequently dried are not as durable and will retain too much moisture, easily become 
mouldy and therefore substandard. 

 
c) The minimum specification dimensions of the leaf roofing are: 
  

   minimum width 30 centimetres x minimum length 180 centimetres 
 
 Roof leaf shingles that are smaller than the above minimum dimensions will be          

rejected and shall be replaced by the seller. 
 

d) The thickness of leaf roofing shall consist of two leaves per layer; each layer shall be         
vertically overlapped by the layers on either side by half. The thickness must be sufficient to 
prevent rain leakage into the house. 

 
e) The bamboo support pole must be strong enough to not bend from holding the leaves, with a 

minimum dimension of 10 mm. x 6 mm. The bamboo strips securing the leaves to the      
support pole must be sufficiently strong, durable and tied securely to fix the leaves to the 
support pole in place. 

 
 
f) The leaf thatch roofing must be free of insect infestation, holes and any other damage that 

reduces its water resistant properties.  
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g) Roof leaf thatch made from substandard materials as well as substandard craftsman-
ship will be rejected and shall be replaced by the seller within the stated delivery peri-
od. 
 

h) The Seller is required to fill in attached TBC official Bidding Form-Central Purchase 
(Form 002) where the offered shall be listed. The Buyer will consider and analyse offered 
and decide whether they are suitable for the construction purposes.  

 
i) The Seller must deliver leaf thatch as specified during a delivery period commencing  

3 February to 30th April 2020.  A minimum of 50% of total quantities Leaf Thatch must 
be delivered by 16th March 2020. 

 
j) The Seller must handle leaf thatch with care in order to avoid any damage. Leaf thatch 

roofing that does not fulfill stated specification at delivery will be rejected and shall be         
replaced by the Seller within the stated delivery period. 

 
k) Leaf Thatch to be delivered by truck, packaged and stacked and tied in bundles of 50 pieces. 

 
l) The Seller must deliver, unload and handover leaf thatch in the camp(s) in good      

condition. Leaf thatch which are broken or damaged by handling, transport and unloading- 
will not be accepted and rejected and must be replacement by the Seller within the stated 
delivery period. 

 
m) The Seller who is awarded contract shall submit a delivery schedule, which includes 

date/time and contact, not later than 2 weeks before delivery commences. The delivery 
period is as stated under point i). 
 
If the Seller fails to give advance notice of delivery date/time, the buyer will not take respon-
sibility of arranging access to camp. The seller must carry the incurring cost of a new          
delivery date. 

 
n) Quality control procedure will be defined in detail in the contract. Appointed representa-

tives of the Buyer and the Seller will sign all the relevant handover documents of Leaf thatch 
upon deliveries.  

 
 

 Quantity:  
a) The anticipated quantity of Thatch Roofing Materials to be delivered by the Seller for each of 

the camp is specified in below Table: 
 

                                              

Table 1:  Approximated Quantity for Each Camp 

Refugee Camp Leaf Thatch Quantity (Pieces) 
        

       

Ban Mai Nai Soi 115,000        

Ban Mae Surin 45,000        

Mae La Oon 96,500        

Mae Ra Ma Luang 104,500        

Mae La   321,000        

Nu Po 160,000        

Total 842,000        
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b) The Sellers are allowed to submit bids for the delivery of bamboo poles to any particular 
camp(s) that matches the Seller’s sourcing capacity and transportation ability. The Buyer        
reserves the right to award contracts for different camps to different suppliers, or in some rare 
cases, to award partial contracts for one camp to different suppliers.  
 
Transport Information to the Seller: 
 

Refugee Camp Approximate Distance 

พ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราว ระยะทางโดยประมาณ 

Ban Mai Nai Soi 25 km. west from MHS Town 

บา้นใหมใ่นสอย 25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากตวัเมืองแมฮ่่องสอน 

Ban Mae Surin 85 km south-west  from Mae Hong Son 

บา้นแมส่รุนิทร ์ 85 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จากแมฮ่่องสอน 

Mae La Oon 45 km south-west  from Mae Sa Riang 

แมล่ะอนู 45 กม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จาก อ.แมส่ะเรยีง 
Mae Ra Ma 

Luang 
60 km south-west  from Mae Sa Riang 

แมร่ามาหลวง 60 กม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จากอ.แมส่ะเรยีง 

Mae La 60 km north  from Mae Sot Town 

แมห่ละ 60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตวัเมืองแมส่อด 

Nu Po 60 km west from Umphang 

นโุพ 60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุม้ผาง 
 

 

 Sample: The Seller must supply with the tender the sample of roofing materials as follows: 
 

a) Two pieces each of thatch roofing materials must be submitted to each field office          
responsible for the camp destination(s) where the Seller submits the bid (see Part 2 of            
Attachment to the Invitation to Tender). For example, if the Seller submits the bid for leaf roofing 
for Site 1 and Mae La, two pieces of leaf roofing sample must be sent to TBC Mae Hong Son 
and another two pieces of sample must be sent to TBC Mae Sot. 

 
b) The quality and dimension of the leaf thatch shingles to be delivered by the Seller must be to 

same specification and craftsmanship as the leaf or thatch shingle samples submit with this   
tender. 

 
c) The sample must be clearly labelled with the Seller’s name and must be submitted to TBC         

office(s) on/before the bid closing deadline, otherwise the offer will not be considered valid. 
 

 Marking: None. 
 

 Quote: DDP (Delivered Duty Paid) Price should be quoted in Thai baht per piece of thatch shingle 
net to the destination. INCOTERMS 2000 are applicable for this tender and contract. The price       
offered must be inclusive of all taxes, duties, and transportation costs. The attached TBC official 
Bidding Form-Central Purchases (Form 002) must be used when submitting bids. 

 

 Price Validity:  
 

a) The prices offered shall be fixed during the duration of the contract, or at least until the 
completion of all deliveries, and are not subject to review.  
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b) The quantity stated above and as specified in the attached Delivery Schedule are closely-
estimated quantities. The actual delivery quantities may be different.  
 
Within the contract period, in case the Buyer has to order more, the price(s) offered must be 
maintained for any possible increase or decrease of up to 30% of the contracted total 
quantity. The Buyer will not be responsible for any costs incurred by the Seller if the actual 
quantities ordered are less than the estimated quantity. 

 

  **Remarks (Important): Please see the “Attachment to the Invitation to Tender” for details, 
conditions, and procedure of this tender.**  
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ค ำแปล 

หนังสือเชิญเข้ำร่วมประกวดรำคำ 

กำรประกวดรำคำวัสดมุุงหลังคำใบตองตงึ 2020 
 

ส ำหรับพืน้ทีพ่ักพงิช่ัวครำวบ้ำนใหม่ในสอย, บ้ำนแม่สุรินทร,์  
แม่ละอูน และ แม่รำมำหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พืน้ทีพ่ักพงิช่ัวครำวแม่หละ และนุโพ จังหวัดตำก 

 

 

องคก์าร เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตีย้ม (TBC), ผู้ซื้อ, มีความประสงคข์อเรียนเชิญบริษัทของท่าน ซึ่งเป็น “ผู้ขำย” เขา้ร่วม
ประกวดราคา เพื่อจดัสง่วัสดุมุงหลังคำตองตึง ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 

 รำยละเอียดสินค้ำและขั้นตอน: วสัดมุงุหลงัคาใบตองตงึที่ผูซ้ือ้ตอ้งการจะตอ้งมีคณุลกัษณะตามที่ระบดุงัตอ่ไปนี:้ 
 
a) วัสดุมุงหลังคำตองตงึ หมายถงึ วสัดมุงุหลงัคาที่ท ามาจากใบไมข้อง ”ตน้ตงึ” (Dipterocarpus) น ามามดักบัไม้

สนัท่ีท าจากวสัดมุงุหลงัคาตองตงึใหเ้ป็นตบัส าหรบัน ามามงุหลงัคา 
 

b)  โดยใบตองตงึตอ้งเป็นใบที่แกแ่ละแหง้ก่อนที่จะเก็บน ามาใช ้ ทัง้นีใ้บตองตงึที่ใบออ่น/เขียวที่น ามาตากแหง้
ภายหลงันัน้ถือวา่ยอมรบัไมไ่ด ้เนื่องจากจะมีความชืน้สงูกวา่ ไมท่นทาน และขึน้ราไดง้า่ย 

 
c) ขนาดของวสัดมุงุหลงัคาตองตงึ ที่ผู้ขำยจะตอ้งจดัสง่ คือ 

ควำมกว้ำงต ่ำสุด ไม่ต ่ำกว่ำ 30 เซนติเมตร x ควำมยำวต ่ำสุด ไม่ต ่ำกว่ำ 180 เซนติเมตร  
 

ใบตองตึงที่จัดสง่ไปยงัพืน้ทีพ่กัพิงชั่วคราวแลว้พบว่าขนาดต ่ากว่าทีก่ าหนดไวนี้้จะถกูปฏิเสธไม่รับสินค้า
และผู้ขายจะต้องจัดสง่ของมาทดแทนให้ใหม่ 
 

d) ความหนาของวสัดมุงุหลงัคาตองตงึ ควรจะประกอบดว้ย ใบตองตงึ 2 ใบซอ้นทบักนั จากนัน้น าใบตองตงึอกี 2 
ใบท่ีซอ้นกนัมาวางทบับน 2 ใบแรก โดยใหม้ีระยะเหลือ่มระหวา่งสองใบแรก กบัสองใบท่ีสอง ทีค่รึง่ใบในแนวตัง้ 
และซอ้นกนัแบบนีเ้รือ่ยๆ ทัง้นีว้สัดมุงุหลงัคาตองตงึจะตอ้งมคีวามหนาเพยีงพอท่ีจะปอ้งกนัการรั่วไหลของน า้ฝน
เขา้มาในบา้นได ้
 

e) ไมท้ี่ใชเ้ป็นสนัของวสัดมุงุหลงัคาตองตงึจะตอ้งเป็นวสัดมุงุหลงัคาตองตงึและตอ้งมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรบั
น า้หนกัใบตองตงึที่น ามามดัเป็นตบัได ้ โดยตอ้งมขีนาด 10 x 6 มิลลเิมตร และจะตอ้งไมโ่ก่งงอ นอกจากนีต้วัรดั 
(คือ ตอกท ามาจากวสัดมุงุหลงัคาตองตงึ) จะตอ้งมคีวามเหนียวแข็งแรง ทนทาน และผกูแนน่พอที่จะมดัใบตอง
ตงึไวก้บัไมส้นัได ้
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f) วสัดมุงุหลงัคาตองตงึจะตอ้งปราศจากแมลง/สตัวก์ดักิน ทัง้นีว้สัดมุงุหลงัคาตองตงึทีม่ีรูรั่ว หรอืมีความเสยีหาย
นัน้จะท าใหป้อ้งกนัการรั่วไหลของน า้ฝนไดน้อ้ยลง  

g) วัสดุมุงหลังคำตองตงึที่ผลติจำกวตัถุดิบที่ไม่ได้มำตรฐำนหรือกำรผลิตไม่ได้ตำมมำตรฐำนน้ันจะถกู
ปฏิเสธไม่รับสินค้าและผู้ขายจะต้องจัดส่งของมาทดแทนให้ใหม่ 

 
h) ในการเขา้รว่มประกวดราคาผูข้ายจะตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ยื่นประกวดราคา-ซือ้โดยสว่นกลาง (Form 

002) โดยใหร้ะบทุี่มาของวสัดมุงุหลงัคาตองตงึ เพื่อผูข้ายจะไดพ้จิารณาวา่มีความเหมาะสมกบัการน าไปก่อสรา้ง
หรอืไมก่่อนที่จะตดัสนิใจจะใหส้ญัญาซือ้แก่ผูข้าย 

 
i) ผูข้ายจะตอ้งด าเนินการจดัสง่วสัดมุงุหลงัคาตองตงึตามก าหนดการท่ีระบดุงัตอ่ไปนี ้ ให้เร่ิมตน้จัดส่งได้ตั้งแต่

วันที ่3 กุมภาพันธ ์ถงึ 30 เมษายน 2563 โดยผู้ขายจะต้องด าเนินการจัดส่งสินค้าให้แลว้เสร็จอยา่งน้อย 
50% ของจ านวนวัสดุมุงหลังคาใบตองตึงที่สั่งซือ้ภายในวนัที ่16 มีนาคม 2563 

 
j) วัสดุมุงหลังคำตองตงึจะต้องได้รับกำรดูแลและจัดส่งมำในสภำพดี ผู้ขำยจะตอ้งขนถำ่ยสินค้ำด้วยควำม

ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยทีอ่ำจเกิดขึน้ วสัดมุงุหลงัคาตองตงึทีไ่มไ่ดค้ณุลกัษณะดงักลา่ว
ขา้งตน้จะถกูปฏิเสธไมร่บัสนิคา้และผูข้ายจะตอ้งจดัสง่ของมาทดแทนใหใ้หม่  

 
k) ใหจ้ดัสง่วสัดมุงุหลงัคาตองตงึดว้ยรถบรรทกุ ใหว้างเรยีงซอ้นกนัและรดัเป็นมดั มดัละ 50 ตบั  
 
l) ผู้ขำยจะต้องจัดส่ง, ขนถำ่ยสินค้ำลงจำกรถ และส่งมอบวัสดุมุงหลังคำตองตงึให้แกเ่จ้ำหน้ำที่ในศูนย์

อพยพใหอ้ยูใ่นสภำพทีด่ี   วสัดมุงุหลงัคาตองตงึทีฉี่กขาด เสยีหาย ระหวา่งการขนสง่และขนถ่ายสนิคา้จะถกู
ปฏิเสธไมร่บัสนิคา้และผูข้ายจะตอ้งจดัสง่ของมาทดแทนใหใ้หม่ภายในช่วงระยะเวลาการสง่มอบทีก่  าหนด 

 
m) ผู้ขายที่ไดส้ัญญาซือ้จากทบีีซี จะต้องส่งแผนการจัดสง่สินค้าให้ผู้ซือ้ไดท้ราบ ในเอกสารดังกล่าวให้ระบุ

วัน เวลา และรายละเอียดบุคคลตดิตอ่ อยา่งน้อย 2 อาทติยก์่อนเร่ิมการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ก าหนดการ
ส่งมอบสนิค้าได้ระบุไว้ในข้อ i) แล้ว 
 
ผูข้ายที่ไมป่ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดขา้งตน้ ผูซ้ือ้จะไมร่บัผิดชอบในการจดัการใหผู้ข้ายสามารถเขา้ไปสง่สนิคา้ในศนูย์
อพยพได ้หากตอ้งน ารถกลบัไปและกลบัมาสง่ใหมใ่นวนัหลงัคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้นีผู้ข้ายจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเอง 
 

n) กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจะก าหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนในเอกสารสัญญาซื้อ         
ตวัแทนที่ไดร้บัมอบหมายจากทัง้ผูซ้ือ้และผูข้ายจะตอ้งลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนั เวลา ท่ีมีการสง่มอบ
สนิคา้  
 

 จ านวนสินค้า:  
a) จ านวนวัสดุมุงหลงัคาตองตึงที่คาดการณ์ไวท้ี่ตอ้งการให้ผู้ขายจัดส่งไปยังพืน้ที่พักพิงชั่วคราวแต่ละแห่ง มี

รายละเอียดตามที่ระบใุนตารางดา้นลา่งนี ้ 
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ตารางที่ 1: ปริมาณสินคา้โดยประมาณแยกตามพ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราว 

พืน้ที่พกัพิงช่ัวคราว จ านวนวสัดุมุงหลงัคาตองตึง (ตับ)         

       

บา้นใหม่ในสอย 115,000        

บา้นแม่สุรินทร์ 45,000        

แม่ละอูน 96,500        

แม่รามาหลวง 104,500        

แม่หละ 321,000        

นุโพ 160,000        

รวมทั้งส้ิน 842,000        
  

 

b) ผู้ขายสามารถเลือกที่จะยื่นประมลูเฉพาะบางปลายทางได ้โดยสามารถเลอืกใหเ้หมาะสมกบัก าลงัการผลิตหรือ
การจดัหาสินคา้รวมถึงความสามารถในการขนส่งของ ผู้ขายแต่ละราย โดยผู้ซือ้ขอสงวนสิทธ์ิที่จะออกสญัญา
แยกแต่ละปลายทางพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวใหแ้ก่ผู้ขายต่างรายกนั หรอืในบางกรณีที่เกิดขึน้ไม่บ่อยนกัคือการออก
สญัญาแบง่ใหผู้้ขายมากกวา่ 1 รายในพืน้ท่ีปลายทางเดียวกนั  

 
ข้อมูลการขนส่งส าหรับผู้ขาย: 
     

Refugee Camp Approximate Distance 

พ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราว ระยะทางโดยประมาณ 

Ban Mai Nai Soi 25 km. west from MHS Town 

บา้นใหมใ่นสอย 25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากตวัเมืองแมฮ่่องสอน 

Ban Mae Surin 85 km south-west  from Mae Hong Son 

บา้นแมส่รุนิทร ์ 85 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จากแมฮ่่องสอน 

Mae La Oon 45 km south-west  from Mae Sa Riang 

แมล่ะอนู 45 กม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จาก อ.แมส่ะเรยีง 
Mae Ra Ma 

Luang 
60 km south-west  from Mae Sa Riang 

แมร่ามาหลวง 60 กม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จากอ.แมส่ะเรยีง 

Mae La 60 km north  from Mae Sot Town 

แมห่ละ 60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตวัเมืองแมส่อด 

Nu Po 60 km west from Umphang 

นโุพ 60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุม้ผาง 
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 ตัวอย่าง: ในการยื่นประกวดราคา ผูข้ายจะตอ้งสง่ตวัอย่างวสัดุมงุหลงัคาตองตึงมาพรอ้มกับการยื่นเอกสารประกวด
ราคา ตามรายละเอียดดงันี ้ 
 
a) ให้ผู้ขายส่งตัวอย่าง วัสดุมุงหลังคาตองตึง จ านวน 2 ตับ ไปที่ส านักงานทีบีซีภาคสนามที่รับผิดชอบ

พืน้ที่พักพิงชั่วคราวแต่ละแห่ง (กรุณาดรูายละเอียดในขอ้ 2 ของเอกสารแนบทา้ยหนงัสอืเชิญเขา้รว่มประกวด
ราคา) ตวัอย่าง เช่น หากผูข้ายตอ้งการยื่นประกวดราคาวสัดมุงุหลงัคาของไซท ์1 และ บา้นแมห่ละ ผูข้ายจะตอ้ง
สง่ตวัอยา่งวสัดมุงุหลงัคาจ านวน 2 ตบั ไปยงัที่ส  านกังานทีบีบีซี แมฮ่่องสอน และ ส านกังานทีบีบีซี แมส่อด 
 

b) คุณภาพและขนาดวัสดุมุงหลังคาตองตึงที่ผูข้ายจะจัดส่งนัน้จะตอ้งมีคุณลกัษณะและวิธีการผลิตเหมือนกับ
ตวัอยา่งที่ยื่นประมลูมา 

 
c) ใหผู้ข้ายติดฉลากช่ือผูข้ายที่ตวัอย่างที่ยื่นมาใหช้ัดเจน โดยใหย้ื่นตวัอย่างมาก่อน/ภายในวนัที่ก าหนดปิดการ

ประกวดราคา มิฉะนัน้การยื่นประกวดราคาของผู้ขายจะถือเป็นโมฆะ  
 

 การท าตราเคร่ืองหมายบนสินค้า: ไมร่ะบ ุ
 

 ราคา: DDP (คือราคาที่รวมภาษีและค่าขนสง่แลว้) จะตอ้งเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย ตอ่เสาวสัดมุงุหลงัคาตองตงึ 1 
ล  า ส  าหรบัสง่สินคา้ ตรงถึงปลายทางคือศูนยอ์พยพ การประกวดราคาครัง้นีร้วมถึงสญัญาซือ้ที่จะออกหลงัจากนีจ้ะ
บงัคบัใชต้ามมาตรฐาน INCOTERMS 2000 กลา่วคือ ราคาที่เสนอมาจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษี อากร ค่าขนส่ง
แล้ว ในการเข้าร่วมประกวดราคาผู้ขายจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ยืน่ประกวดราคา-ซือ้โดยส่วนกลาง 
(Form 002) ที่แนบมานี้ 
 

 การยนืราคา:  
a) ราคาที่เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสัญญา หรอือย่างนอ้ยจะตอ้งยืนราคาจนกระทั่ง

การจดัสง่สนิคา้ถึงปลายทางเสรจ็สิน้ทัง้หมดแลว้ และจะไมอ่นญุาตใหม้ีการเปลีย่นแปลง  
b) จ านวนสินคา้ตามที่ไดร้ะบไุวด้า้นบนและในเอกสารก าหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็นจ านวน

ประมาณใกลเ้คียงที่สดุที่ค  านวณจากการคาดการณจ์ านวนประชากรในพืน้ที่พกัพิงชั่วคราว ซึ่งจ านวนที่จะให้
จัดส่งจริงนัน้อาจต่างไปจากนีไ้ดซ้ึ่งจะขึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรในพืน้ที่พักพิงชั่วคราว 
ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซือ้มีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มปริมาณการสั่งซือ้ ผู้ขายจะต้องสามารถยืนราคา
ตามที่ยื่นเสนอมาส าหรับการสั่งซื้อเพิ่มหรือลดได้ถึง 30% ของยอดการสั่งซื้อตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
อย่างไรก็ตามทางผู้ซือ้จะไมร่บัผิดชอบกบัตน้ทนุของผู้ขายที่อาจเพิ่มขึน้ในกรณีที่ยอดจ านวนสั่งซือ้จริงนอ้ยกว่า
ยอดจ านวนที่ประมาณนี ้

 
** หมายเหตุ (ส าคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงือ่นไข และขัน้ตอน ของการประกวดราคาครัง้นีใ้น“เอกสารแนบ 
ท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” ** 
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Commodity  สนิคา้ Leaf Thatch  วสัดมุุงหลงัคาตองตงึ

Delivery Period  To be delivered from 3 February to 30th April 2020.

ก าหนดการสง่ของ: ใหจั้ดสง่ตัง้แตว่นัที ่3 กมุภาพันธ ์ถงึ 30 เมษายน 2563

The Seller must deliver 50% of total quantity for each destination before 16th March 2020

โดยผูข้ายจะตอ้งจัดสง่สนิคา้อย่างนอ้ย 50% ของจ านวนรวมของแตล่ะปลายทางกอ่นวนัที ่16 มนีาคม 2563

Quote Terms  เงือ่นไขการเสนอราคา: DDP (Delivered Duty Paid) ราคาสนิคา้รวมภาษี อากร และ ภาษีมูลคา่เพิม่(ถา้ม)ี และ

คา่ขนสง่ ณ จดุสง่มอบ คอื พืน้ทีพั่กพงิชัว่คราวทีร่ะบุ

Quote Valid Until  ราคาตอ้งยืนไดถ้งึวนัที:่

Unit of Measure

หน่วยสนิคา้

Pieces

ตับ

Pieces

ตับ

Pieces

ตับ

Pieces

ตับ

Pieces

ตับ

Nu Po
Pieces

นุโพ ตับ  

Remarks  หมายเหต:ุ
The Delivery Quantity and the Total Units stated in the above table are best-estimated quantities based on estimated camp population 

during the consumption/use period.  The actual delivery quantities may be different due to possible changes in the population.  

After the contract is awarded, the actual quantities to be delivered by the Seller are subject to confirmation from the TBC Field Office(s) in the 

form of an official Purchase Order being faxed directly to the Seller.  The price(s) offered must be maintained for possible 

increase or decrease in TBC ordering quantity of up to 30% of the contracted total quantity.  The Buyer will not be responsible for any costs incurred by 

the Seller if the actual quantities ordered are less than the estimated quantity.  จ านวนการสง่สนิคา้และปรมิาณรวมทัง้หมด ตามทีร่ะบใุน

ตารางขา้งบนนี้ เป็นจ านวนทีป่ระมาณอยา่งใกลเ้คยีงทีส่ดุ โดยค านวนมาจากการคาดหมายจ านวนประชากรในแตล่ะพืน้ทีพั่กพงิส าหรับชว่งระยะเวลาการบรโิภค /

การใชท้ีร่ะบขุา้งตน้นี้  จ านวนทีจ่ะตอ้งจัดสง่จรงิอาจจะแตกตา่งไปจากนี้บา้ง ขึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ านวนประชากรในแตล่ะพืน้ที่

พักพงิ  หลังจากตัดสนิผลประกวดราคาและออกสัญญาแลว้ ผูข้ายจะไดรั้บ ใบสั่งซือ้สนิคา้ ออกโดยส านักงานทบีซีภีาคสนาม ซึง่จะเป็นการยนืยนัเป็นทางการ 

เกีย่วกับปรมิาณสนิคา้ทีแ่น่นอนทีต่อ้งจัดสง่ ใบสั่งซือ้สนิคา้นี้จะสง่ไปใหผู้ข้ายทางโทรสาร  (แฟ็กซ)์ ราคาทีผู่ข้ายเสนอจะตอ้งสามารถยนืราคาเดมิ

ได ้ในกรณีทีจ่ านวนการสั่งซือ้ของทบีซีเีพิม่ข ึน้หรอืลดลงไปจากจ านวนสั่งซือ้ทีร่ะบใุนส ญญาไดถ้งึ 30 เปอรเซ็นตจ์ากจ านวนทีอ่อกสัญญา  อยา่งไรก็ตามทางผูซ้ ือ้จะ

ไม่รับผดิชอบกับตน้ทนุของผูข้ายทีอ่าจเพิม่ขึน้ในกรณีทีย่อดจ านวนสั่งซือ้จรงินอ้ยกวา่ยอดจ านวนทีป่ระมาณนี้

321,000

60 km west from Umphang          

 60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุม้ผาง

45,000

160,000

45 กม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จาก อ.แม่สะเรียง

60 km north  from Mae Sot Town

96,500

104,500

For  Refugee camps in Thailand

ส าหรับพืน้ทีพั่กพงิชัว่คราวในประเทศไทย

พืน้ทีพั่กพงิชัว่คราว ระยะทางโดยประมาณ

Mae La

บา้นใหม่ในสอย 25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากตัวเมอืงแม่ฮ่องสอน

Approximate Q'ty  จ านวนสัง่ซือ้

โดยประมาณ

Refugee Camp

แม่หละ

115,000

60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตัวเมอืงแม่สอด

85 km south-west  from Mae Hong Son

85 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จากแม่ฮ่องสอน

Approximate Distance

THE BORDER CONSORTIUM

Delivery Schedule

ก าหนดการสง่มอบสนิคา้

LEAF THATCH MATERIALS TENDER 2020

เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตีย้ม

เอกสารเชญิเขา้รว่มประกวดราคาวสัดุมงุหลังคาตองตงึ 2020

Mae Ra Ma Luang 60 km south-west  from Mae Sa Riang

Mae La Oon

แม่รามาหลวง

45 km south-west  from Mae Sa Riang

แม่ละอูน

Ban Mai Nai Soi 25 km. west from MHS Town

60 กม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จากอ.แม่สะเรียง

30 April 2020

30 เมษายน 2563

Ban Mae Surin

บา้นแม่สรุนิทร์
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TBC Tender Number TBC LEAF THATCH MATERIALS 2020

Bid  & Sa mp le  to  b e  sub mitte d  b e fo re 12:00 Noon, Thursday 28 November 2019

Company Name

Address

Telephone & Fax

Email

Contact Person / Position

Size:

Marking ตรา หรือ เครือ่งหมาย

Refugee Camp

ปลายทาง

พืน้ทีพ่กัพงิช ัว่คราวผูอ้พยพ

Site 1

ไซท ์1

Site 2

ไซท ์2

Mae La oon

แมล่ะอูน

Mae Ra Ma Luang

แมร่ามาหลวง

Mae La

แมห่ละ

Nu Po

นโุพ

Quote valid until ราคาในแบบประมูลใชไ้ดถ้งึวนัที่ 

ระยะเวลาที่ใชเ้ตรียมของกอ่นส่งมอบ(วนั)

ลายมือชือ่ผูม้ีอ านาจหรือผูร้บัมอบอ านาจ

Date วนัที่ 

1.  DDP per INCOTERMS 2000.  Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.

         ดีดีพี จากหนงัสอื "INCOTERMS 2000", คือราคารวมค่าขนสง่ บรรจุหบีหอ่ สญัญาลกัษณ์หรือตรา และ ภาษีต่าง  ๆแล้ว

Important Information ข้อมูลส าคญั
*  Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender

    รายละเ อยีดของการยื่นซองประมลูราคา ใหดู้ที ่หนงัสอืเ ช้ือเ ชิญประมลูราคาและตารางการสง่มอบ

*  Bidder must send a clearly-labeled sample with this Bidding Form.

    ผู้ยื่นแบบจะต้องยื่นซองประมลูราคาพรอ้มตวัอย่างสนิค้า พรอ้มตดิตราชื่อบริษทัหรือยี่หอ้ใหช้ดัเ จน

*  This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand,  mail or e-mail otherwise this bid will be considered invalid.

        แบบประมลูราคาต้องกรอกใหค้รบถ้วนถูกต้อง พรอ้มเ ซ็นชื่อประทบัตราบริษทั ลงวนัที ่แล้วจึงน ามายื่นด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ หรือ อ-ีเ มล์ มายงัส านกังาน 

        ที บ ีซี กรุงเทพฯ ไมเ่ ช่นนั้นแล้ว ที บ ีซี จะถือว่าแบบประมลูนั้นเ ป็นโมฆะ

*  Please attach a copy of Company Registration to this form.

    ใหผู้้ยื่นซองประมลูแนบเอกสารการจดทะเบยีนบริษทั ทะเบยีนการค้าหรือหนงัสอืจดทะเบยีนอืน่  ๆซีง่ออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประมลูน้ี 

for each destination must be delivered before 16th March 2020

Total Amount (Baht)

ราคา (บาทตอ่ตบั) มลูคา่รวม (บาท)

Price (Baht per piece)

วนัที่ส่งของ

Quotation Table: TBC may award contracts to different suppliers for different destinations.Therefore, the Seller can choose to quote for only one 

or  particular destination(s); no need to quote for every destination. ทบีซีอีาจจะออกสัญญาใหผู้ข้ายตา่งบรษัิท ส าหรับแตล่ะปลายทาง ดังนัน้ผูข้ายสามารถเลอืก

แมฮ่อ่งสอน

Delivery Date

Quantity (Pieces)

จ านวน (ตบั)

115,000

45,000

3 February to  30th April 2020.  Condition: 50% of to tal quantity

อีเมล์ 

เลขที่ใบประมูลของ ที บี ซี 

ที่อยู่ 

ก าหนดยื่นซองพรอ้มตวัอย่างกอ่นวนัที่ 

บรษิทัผูย้ื ่นแบบประมูลราคา

The Border Consortium  เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี้ยม
12/5 Co nve nt Rd , Ba ng ra k, Ba ng ko k 10500; T e l: (66-2) 238-5027-8; Fa x: (66-2) 266-5376; Ema il: sc-l@ the b o rd e rco nso rtium.o rg

12/5 ถนนคอนแวนต์  บางรกั  กรุง เทพฯ 10500; โทร. (02) 238-5027-8;  แฟ็กซ์ (02) 266-5376

Bidding Form-Central Purchases/แบบประมูลราคา-ซ้ือโดยส่วนกลาง (Form 002)

โทร./แฟกซ์ 

None

Within one month after receiving completed invoice and delivery 

documents.  ภายในหนึง่เดอืนหลังจากไดรั้บใบแจง้หนีแ้ละเอกสารหลักฐานการ

สง่สนิคา้จากผูข้าย

เงือ่นไขการช าระเงนิ

Tak

ตาก

Tak

ตาก

Mae Hong Son

แมฮ่อ่งสอน

Mae Hong Son

แมฮ่อ่งสอน

เสนอราคาเฉพาะแคห่นึง่ หรือบางปลายทางก็ได ้ไม่จ าเป็นตอ้งเสนอราคาทกุปลายทาง

วสัดุมุ งหลงัคาตองตึง

Leaf Thatch Roofing    

Leaf Roofing:  Minimum width 30 cm x Minimum length 180 cm 

ชือ่ผูย้ืน่ประมลู หรือ ผูร้บัมอบอ านาจ/ต าแหน่ง

Product สนิคา้

ขนาด

วสัดุมุงหลงัคาตองตึง: ความกว้างต ่าสุด ไม่ต ่ากว่า 30 ซม. X ความยาวต ่าสุด ไม่ต ่ากว่า 180 ซม.

จงัหวดั

Signature of Company 

Representative

Time needed to  prepare for delivery

Terms of Payment

Mae Hong Son

แมฮ่อ่งสอน

Mae Hong Son

30-Apr-2020

96,500

104,500

321,000

160,000


